FYNS BEDSTE BACK-OFFICE SUPPORTER TIL
DESIGNA ODENSE’S AMBITIØSE KØKKENTEAM!
DESIGNA Køkken åbner ny flagship butik i hjertet af Odense.
Til at indgå i butikkens team søger vi en back-office medarbejder med overblik og et udpræget servicegen, der skal hjælpe sælgerne med at håndtere ”fra ordre til færdig montering”.
Du bliver en del af et erfarent team af kompetente køkkenfolk,
og trives med at sparre med dine kollegaer og chef i en travl
hverdag.
ARBEJDSOPGAVER
Hos DESIGNA Odense får du en stor kontaktflade internt - og
eksternt til primært erhvervskunder samt vores montører. Dine
primære opgaver vil være:
• Alle processer fra ordre til glad kunde i tæt samarbejde med
sælgere
• Ordrebekræftelser, kvalitetsstyring, tids- og montageplanlægning, opfølgning, betaling, mv.
• Dialog med og styring af kunder og leverandører.
• Evt. reklamationer
• Generelt være et vigtigt bindeled mellem sælgere og vores
glade kunder
HVEM ER DU?
Vi forestiller os, du har en solid baggrund fra køkkenbranchen,
og er vant til at håndtere informationer og logistik ifm. komplekst salg. Det vil være en fordel, hvis du har arbejdet med
Winner.

HVAD VI TILBYDER DEN RETTE KANDIDAT
DESIGNA Odense er i samme koncern som DESIGNA Esbjerg.
Vi er i kraftig vækst, og er nu i gang med at etablere en ny flot
flagship store i det centrale Odense.
Du vil indgå i et team af kompetente og søde mennesker, der har
travlt, og har brug for din support. Vi ønsker at give kunderne
kundeservice ud over det sædvanlige, og er du den rette profil,
tilbyder vi:
• Et spændende job, hvor ikke to dage er ens - med frihed under
ansvar
• En attraktiv løn, der modsvarer dine kvalifikationer
• Et job i en af Fyns bedst beliggende køkkenbutikker, hvor du vil
kunne udvikle dine evner på alle områder
Lyder ovenstående som drømmejobbet, og kan du ikke vente
med at arbejde sammen med søde kollegaer i et fleksibelt
miljø, hvor det ikke er begrænsningerne, men derimod mulighederne, der sætter dagsordenen? Så fortæl os, hvorfor vi skal
møde dig.
TILTRÆDELSE
Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette.
Send din ansøgning og CV, mærket ”Back-office DESIGNA
Odense” til Torben Lyng, tly@designa.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Vores motto er, at vi går to skridt ekstra for vores kunder. Derfor er det allervigtigste, at du brænder for service, kvalitet og
den gode kundeoplevelse, og trives med direkte kontakt til
andre mennesker.
Du har flair for IT, og arbejder velstruktureret i din dagligdag.
Du har overblik, ordens- og kvalitetssans, kan li’ at have travlt
– og så er du ikke bange for at holde sælgerne i ørerne med
et smil.

DESIGNA producerer dansk designede køkkener, bad og garderober til din hverdag på vores egen, moderne fabrik i Danmark.
Vores hjerte banker for godt design, hvor form og funktion skaber daglig glæde til fornuftige priser.

